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Sammanfattning  

Denna uppsats undersöker Qatars kritiserade arrangörskap av det kommande 

världsmästerskapet i fotboll 2022 genom att studera 72 artiklar från Aftonbladet, Dagens 

Nyheter och Al Jazira. Syftet med studien är undersöka hur mediebilden av mästerskapet sett 

ut mellan 2010 och 2019. Studien undersöker om det konstrueras en global moral i form av 

utrymme till ställningstagande och agerande för mänskliga rättigheter när återkommande det 

lyfts kritik om hur Qatar behandlar gästarbetare som håller på att bygga infrastrukturen inför 

mästerskapet. Teoretiska utgångpunkter som används är marknadsföring, synlighet, mänskligt 

lidande och moral samt hur dessa konstrueras i medieringen av världsmästerskapet 2022. 

Metoden för studien är en kvalitativ innehållsanalys för att ge en djupare förståelse för hur ett 

kritiserat mästerskap medialiseras. Studien visar att rapporteringen om mästerskapet generellt 

är väldigt negativ och har en pessimistisk syn och utrymmet för en global moral är mycket 

begränsat. Fotboll är en global sport och media befinner sig i en konfliktsituation där de å ena 

sidan beskriver det mänskliga lidandet men är å andra sidan också på plats och rapporterar om 

mästerskapet när det väl pågår. Studien visar också att fotboll och sport är tydligt 

sammanbundet med politik och i Qatar används den i många olika syften, bland annat till 

marknadsföring och för att styra bort synligheten om kritik för att undvika eventuella 

sanktioner och bojkottning inför VM. Kritiken i media har pågått i åtta år mot Qatar utan att 

någon större förändring vad gäller behandlingen av gästarbetare har skett. Detta visar på stora 

svårigheter för att kunna ge utrymme för ställningstagande och agerande även om 

återkommande rapporter visar att det förekommer en form av modernt slaveri i Qatar.      

 

Nyckelord: Sport, Fotboll, Moral, Sportswashing, Marknadsföring, Lidande, Qatar, Fotbolls-

VM 2022.   
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1. Introduktion   
Politik och sport sägs ofta vara ett mantra som inte bör blandas samman och framförallt att 

politik inte ska påverka själva sportutövandet. Dock har sport mycket ofta blivit starkt 

sammansvetsat med politik historiskt. Väldigt tydligt var detta under OS 1936 i Tyskland och 

under kalla kriget och USA:s bojkottning av OS 1980 i Sovjetunionen och Sovjetunionens 

bojkottning av OS i USA 1984. Samtidigt är sport något som betyder mycket för och 

engagerar många människor i världen. Dessa sportevenemang kan således bli ett sätt för stater 

att marknadsföra sig själva inför en internationell publik och som potentiellt skulle kunna 

hjälpa dem med till exempel turism och handel och även påverka den internationella bilden av 

landet (Dinnie 2016:6). Forskning om sport har visat att världsmästerskap och arrangerandet 

av dessa kan vara ett uttryck för att symbolisera makt och sprida värderingar genom attraktion 

(Cha 2016:139); (Duckworth & Hunt 2017:1113); (Lemus-Delgado 2016:608). 

Världsmästerskapet i fotboll är ett evenemang som drar till sig intresse och en stor publik. 

Detta innebär därmed en stor mediebevakning, från det att det utannonseras tills det att 

mästerskapet har ägt rum. Denna mediebevakning kan medföra både positiva och negativa 

aspekter för arrangörerna (Evans 2014:232).  

 

Världsmästerskapet i fotboll i Qatar 2022 är ett mästerskap som är mycket omstritt på grund 

av flera olika anledningar. Qatar har bland annat anklagats för korruption i samband med 

tilldelningen av mästerskapet. Det har även påpekats att de helt saknat den infrastruktur som 

behövs för att kunna arrangera ett världsmästerskap. Dock gäller den mest återkommande 

kritiken som framförts behandlingen av gästarbetarna som bygger infrastrukturen runt 

mästerskapet och att det är mycket bristande arbetsvillkor för dessa (Rockwood 2019:34). 

Denna studie undersöker Aftonbladet och Dagens Nyheter samt Al Jaziras rapportering om 

Qatars arrangörskap av fotbolls-VM 2022 för att belysa rapporteringen om Qatar utifrån en 

svensk kontext men också för en mer internationell kontext i mellanöstern som Al Jazira 

tillför. Tidsperioden för denna studie är från december 2010 då Qatar tilldelades mästerskapet 

fram till december 2019 för att ge samma förutsättningar för nyhetskanalerna. Fotboll är idag 

en global företeelse med bevakning över hela världen vilket sätter värdlandet i rampljuset. 

Detta medför en rad olika utmaningar med både potentiellt positiva och negativa 

konsekvenser för landets anseende beroende på hur denna mediebevakning hanteras. Qatar 

har på senare tid titulerat sig som arrangörsland för en rad olika mästerskap med bland annat 

handbolls-VM 2015, VM i gymnastik 2018, friidrotts-VM 2019 och klubblags-VM 2019. Det 

senaste mästerskapet är det kommande världsmästerskapet i fotboll som äger rum 2022. Qatar 
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har i samband med sina arrangörskap blivit kritiserade på många punkter, framförallt för att 

de utför så kallad sportswashing. Sportswashing är ett begrepp som kritiserade stater ofta 

anklagas för och hur de försöker att rikta bort fokus från till exempel brott mot mänskliga 

rättigheter eller förtyck som förekommer i landet. Exempel på detta är OS i Kina 2008 och OS 

och VM i Brasilien 2014 och 2016 och VM i Ryssland 2018 men också tilldelningen av ett 

Formel 1-lopp i Saudiarabien 2021 (Formula 1 2020). Fotbolls-VM i Qatar är ett arrangörskap 

som är starkt kritiserat för hur landet behandlar sina gästarbetare vilket gör att detta fall är 

intressant att undersöka ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Då media 

har en central roll i hur arrangörerna presenteras (Evans 2014:235) och även i hur staterna 

försöker representera sig själva är det intressant att undersöka hur vi som publik ges möjlighet 

att förhålla och ta ställning till den kritik som framförs mot arrangören. Lidande är något som 

medieras väldigt olika beroende på om det är en lokal eller en global händelse. Det lokala 

lidandet görs till exceptionellt medan det globala normaliseras vilket kan riskera att 

avhumanisera det globala lidandet (Solman & Henderson 2019:1649,1650). Då fotbollen är en 

sport som riktar sig till i hela världen samtidigt som människor far mycket illa och omkommer 

för att mästerskapet ska kunna genomföras är förhållandet mellan arrangören Qatar och 

tilltänkta turister, det vill säga publiken för evenemanget av stor relevans att undersöka. 

Denna studie vill undersöka om det existerar en global moral och på vilket sätt media 

konstruerar denna. Global moral definieras i denna uppsats som ett medialt utrymme där det 

ges möjlighet att kunna ta ställning och agera när det uppmärksammas brott mot mänskliga 

rättigheter i medierapporteringen. Genom att studera hur detta mästerskap skildras i media 

kan det belysa fotbollens status som politisk fråga och även om det finns utrymme att agera 

mot mänskligt lidande.   

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa hur mediebilden av Qatars kritiserade arrangörskap inför 

världsmästerskapet i fotboll 2022 sett ut. Studien undersöker hur mästerskapet medieras för 

att skapa förståelse om medias rapportering kan konstruera ett utrymme för global moral och 

ansvarstagande när allvarlig kritik framkommer om missförhållanden. Detta kommer att göras 

genom följande frågeställningar:  

• Vilken är mediebilden av världsmästerskapet i fotboll i Qatar 2022 under åren 2010 – 

2019?  

• Hur konstrueras ansvarsutkrävande av media i rapporteringen om världsmästerskapet i 

fotboll 2022 i Qatar? 
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• Vilka möjligheter ger mediebilden till en global moral? 

 

 

2. Metod och material  
Undersökningen utgörs av en fallstudie av Qatars arrangörskap av världsmästerskapet i fotboll 

2022. Fallstudien som forskningsdesign används för att kunna ge en större förståelse i ett 

specifikt fall (Flyvbjerg 2006:223). I fallet med Qatar skulle det kunna ge en djupare 

förståelse för hur sportevenemang medialiseras genom att studera vilka teman som media 

rapporterar om och hur detta kan belysas genom ett evenemang som världsmästerskapet i 

fotboll. Genom att gå djupare in på ett fall med en fallstudie kan också möjliggöra belysning 

av sociala problem och vilka etiska dilemman för både media och publik som synliggörs 

genom bevakning av dessa gigantiska sportevenemang som världsmästerskapet i fotboll är. 

 

Metoden som används i studien är en kvalitativ innehållsanalys och den grundas i en av 

hermeneutikens utgångspunkter, att meningen i en text inte är entydig och för att kunna 

avgöra vad en text verkligen betyder behöver den tolkas. En väg att göra detta är att läsa 

texten på olika sätt. För denna studie är det relevant att göra det utifrån den symtomala 

läsarten som går ut på att finna dolda betydelser i texten eller att hitta sociala motsättningar 

som inte alltid är tydliga i texterna och därmed kunna belysa dessa motsättningar och deras 

betydelse för samhället (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2003:65). Genom en symtomal 

läsning av materialet som består av tidningsartiklar om världsmästerskapet i fotboll 2022 i 

Qatar kommer olika teman att belysas som till exempel hur synlighet kan påverka bilden av 

mästerskapet och hur media rapporterar om mästerskapet och om det finns motsättningar eller 

gemensamma drag i artiklarna. Insamlingen av det empiriska materialet har tematiserats 

utifrån frågeställningarna. Tematiseringen är avpolitisering, politisering och 

ansvarsfördelning. Denna tematisering görs för att visa hur mediebilden ser ut för 

mästerskapet och om fotbollen antingen lyfts som en politisk fråga eller om det finns en 

distinktion mellan sporten och politiken. Ansvarsfördelningen skildrar om media ger utrymme 

för reflektion och handling i en sport som är global. Genom en kvalitativ innehållsanalys 

studeras dessa aspekter genom både textens innehåll men också vilket budskap som förmedlas 

(Østbye et al. 2003:69,70) i artiklarna.      
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2.1. Avgränsning  
Materialet för undersökningen är tidningsartiklar i två av Sverige största tidningar, Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. Mediearkivet Retriever research har använts för insamlingen av 

artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Dessutom kommer också artiklar från Al Jazira att 

studeras. Dessa artiklar har hämtats från deras engelskspråkiga hemsida. Dagens Nyheter och 

Aftonbladet har valts ut är för att belysa en svensk kontext av mästerskapet men också då det 

svenska fotbollsförbundet årligen lägger en träningsturné i Qatar och därmed har en koppling 

till Qatar. Dagens Nyheter som är Sveriges största dagstidning och Aftonbladet som är 

Sveriges största kvällstidning är relevanta för undersökningen då de har en framträdande roll i 

hur mediebilden av Qatar konstrueras. Al Jazira har valts på grund av att det är en 

arabiskbaserad nyhetskanal och har också en framträdande roll i nyhetsrapporteringen i 

mellanöstern. Detta ger ytterligare perspektiv på hur Qatar framställs i media och för att inte 

endast ge ett västerländskt perspektiv som kritiserats för att vara väldigt negativ i sin 

rapportering inför mästerskapet. 

 

Det empiriska materialet består av 72 artiklar under en nioårsperiod från december 2010 till 

december 2019. Anledningen till valet denna period är att arrangören offentliggjordes i 

december 2010 och december 2019 för att alla källor ska ha givits samma förutsättningar och 

att urvalet därför är samma. Det empiriska materialet har begränsats genom att utesluta 

artiklar som författats av nyhetsbyråer som TT, Reuters och AFP. Anledningen till det är att 

det är nyheter som i stort sett har samma innehåll och som förekommer upprepande under 

nioårsperioden och innehållet i dessa nyheter framkommer också i den övriga empirin. 

Ytterligare begräsningar i materialet har gjorts utifrån vad denna undersökning vill studera, 

vilket är mediebilden av Qatars arrangörskap av världsmästerskapet i fotboll 2022, 

politiserandet av sport och ansvarsutkrävande och därför ska materialet relatera till 

mästerskapet.  

 

Det empiriska material som det refereras till i uppsatsen är betydelsefullt för att redogöra för 

vad empirin handlar om men också för att kunna svara på frågeställningarna om hur 

mediebilden konstrueras och om det finns utrymme för en global moral för publiken i 

rapporteringen.   
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2.2. Metodkritiska reflektioner  
Kritik som ofta riktas mot fallstudier är dess möjlighet till att kunna generalisera och att 

fallstudien som forskningsdesign därmed inte kan anses vara pålitlig (Flyvbjerg 2006:220). 

Men även om kunskap som en fallstudie kan ge inte ses generaliserbar behöver det inte betyda 

att den inte kan betraktas som fullvärdig kunskap. Genom att använda världsmästerskapet i 

fotboll i Qatar 2022 som specifikt fall i denna uppsats belyses medias roll i en globaliserad 

värld. genom att studien är bunden till Qatars mästerskap kan den gå djupare in på ämnet och 

försöka tydliggöra underliggande aspekter på hur mästerskap medieras. Fallstudiens resultat 

skulle vidare kunna kompletteras med andra liknade studier och på så sätt generera en större 

förståelse i en annan kontext (Flyvbjerg 2006:226). En kvalitativ utgångpunkt i en studie kan 

ge en djupare förståelse för ett ämne medan den kvantitativa studien ger en bredare förståelse. 

Det är således olika utgångspunkter för vad man vill kunna undersöka med en studie 

(Flyvbjerg 2006:241). Då denna studie undersöker mediebilden rörande just kontexten kring 

Qatar och utrymmet för moraliskt ansvarstagande lämpar sig den kvalitativa fallstudien väl, 

då det är innehållet i nyhetstexterna som analyseras för att kunna se om och i så fall hur ett 

eventuellt moraliskt ansvarstagande konstrueras.   

 

3. Tidigare forskning 
Tidigare forskning om sport fokuserar främst på hur den kan användas som ett redskap för att 

marknadsföra staten genom media och hur olika sportevenemang används för att skapa en 

fördelaktig bild av landet i internationella sammanhang. Forskningen riktar en stor 

uppmärksamhet kring internationella relationer och kopplar ofta sport med politik. En stor del 

av den tidigare forskningen studerar hur sport som till exempel OS och världsmästerskapen i 

fotboll kan vara redskap för att symbolisera makt och framförallt mjuk makt. På så sätt knyts 

diplomatiska band genom attraktion snarare än genom hård makt som till exempel militära 

resurser (Cha 2016:139); (Duckworth & Hunt 2017:1113); (Lemus-Delgado 2016:608); 

(Rockwood 2018:28); (Theodoropoulou & Alos 2020:23,24). Dock visar det också att 

arrangering av sportevenemang inte endast är ett verktyg för att synliggöra sig utan även för 

att eventuellt kunna dölja andra missförhållanden i landet som exempelvis brott mot 

mänskliga rättigheter. Med en stor bevakning kring sporten kan den användas med många 

olika syften (Marin & Lee 2020:2037). Detta kallas sportswashing och är ett genomgående 

tema i den tidigare forskningen och även om det inte nämns frekvent uttryckligen återfinns 

det ofta tendenser av det i många artiklar. Pinkwashing och greenwashing är två liknande 

begrepp där pinkwashing framhäver homosexuellas rättigheter för att dölja andra 
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missförhållanden precis som sportswashing (Ritchie 2015:618) och genom greenwashing 

används miljömedvetenhet som ett sätt för att kunna påverka uppfattningen om till exempel 

en produkt som är farlig för miljön (Miller 2016:720). Dessa begrepp kan användas som 

medel för att marknadsföra landet och dess anseende positivt. Detta kan dock också ge 

motsatt effekt och resultera i negativ publicitet istället för positiv om medial bevakning leder 

till att missförhållanden synliggörs (Brannagan & Giulianotti 2015:714) (Evans 2014:232).  

 

Meier, Mutz, Glathe, Jetzke och Hölzen (2019:2,3) är också inne på temat rörande 

sportarrangemang som en strategi för att framhäva alla positiva aspekter i landet och beskriver 

hur upptakten och genomförandet av världsmästerskapet i fotboll i Ryssland 2018 såg ut på 

Twitter. Ryssland var i en liknande situation som Qatar befinner sig i nu från det att de fick 

ansvaret att arrangera världsmästerskapet. Även Ryssland blev anklagade för korruption och 

inskränkningar för HBTQ-personer men också för en annektering av Krim och som tog upp 

mycket plats i media men som det sedan inte rapporterades något om under själva 

mästerskapet (Meier et al. 2019:22). Liknande tendenser går att hitta i samtalet runt Qatar som 

fanns i upptakten kring VM i Ryssland samt VM och OS i Brasilien 2014 och OS 2016 

(Penfold 2016:393). Penfold (2016:386) fortsätter på samma spår gällande hur sport kan 

fungera som avstamp för att generera mjuk makt. Han tar även upp att sporten inte endast är 

till för att skapa ett gott anseende för omvärlden utan är även ett sätt att bygga och stärka den 

nationella sammanhållningen i landet. Detta berodde på vilken bild de ville förmedla till 

världen vilket var glädje och inkluderandet av deras kultur med ett stort fokus kring karneval 

och dans. Han utvecklar att denna nationella sammanhållning i Brasilien gav negativa 

påföljder då både VM 2014 och OS 2016 riktade sig främst till de rika och att det istället 

skapade motsättningar (Penfold 2016:388,289).  

 

Gällande forskningen om medias roll i en globaliserad värld och hur det rapporteras kring 

olika händelser beskriver Ryan Thomas (2011:288) hur BBC valde att inte sända en förfrågan 

om humanitär hjälp till Gaza på grund av att det skulle kunna tolkas som att de tar ställning i 

frågan och på så sätt skulle försvaga BBC:s opartiskhet. Detta ställer frågan om vilket ansvar 

media har i att förmedla nyheter i katastrofer och krig. Thomas argumenterar för att media har 

ett ansvar i att rapportera om dessa nyheter och skapa en koppling mellan västvärlden och den 

andre. I en globaliserad värld tvingas media att reflektera över hur de rapporterar och att 

sträva mot en rapportering som ger utrymme för samarbete och ansvar. Media har också en 

uppgift att uppmärksamma och generera global medvetenhet om lidande som finns i världen 
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(Thomas 2011:295,296). Globalt medkännande är också något som tas upp i den tidigare 

forskningen rörande moral och globalisering och att det finns ett ansvar hos media i att agera 

när det sker brott mot mänskliga rättigheter. Det tydliggörs hur media kan fungera som en 

länk för att sammankoppla makthavare med nyheter om lidande. Den så kallade CNN-

effekten är ett exempel på hur rapportering om lidande kan uppmana till ställningstagande 

(Höijer 2003:21). Men Höijer (2003:22) beskriver också hur denna process är problematisk då 

det är många aspekter som måste belysas och hur olika intressen kan påverka medias 

bevakning och att den också kan fungera som ett sätt att sprida propaganda. Även att agera är 

problematiskt då det finns många konflikter och våldsamheter i världen som inte ges utrymme 

i media och att människor donerar till ett syfte men inte till ett annat. Samtidigt finns det 

positiva aspekter då medieutrymmet också kan bidra till att öka medvetenheten kring lidande 

och denna problematik lever sida vid sida (Höijer 2003:27). Forskning om just lidande tar 

också upp hur rapportering om lidande skildras lokalt jämfört med globalt och att det lokala 

ofta beskrivs som exceptionellt medan det globala blir normaliserat och en del av vardagen. 

Detta kan vidare leda till en avhumanisering av den andre vilket kan underminera betydelsen 

av händelser i andra delar av världen (Solman & Henderson 2019:1650).    

 

Ovanstående forskning som relaterar till hur sporten används i marknadsföringssyfte och hur 

det kan bli ett uttryck för makt är det ytterst få som tar upp medias roll. Även om media ofta 

återfinns i bakgrunden ges den sällan huvudfokus och istället belystes den för att visa på den 

negativa publiciteten som kan förekomma och eventuellt kan medföra negativa följder. I 

forskningen som relaterade till medias roll i hur nyheter om mänskligt lidande konstrueras 

inriktades främst på krig och katastrofnyheter. Denna studie tar avstamp i media och hur 

Qatars arrangörskap medieras inför VM 2022, dels för att visa hur de i linje med tidigare 

forskare använder sig av sporten för att marknadsföra sig, dels för att visa på medias väldigt 

centrala roll i detta. Till exempel kan media spela en roll i att förmedla en viss typ av nyheter 

för att skildra synligheten av landet ur ett visst perspektiv. Al Jazira har blivit kritiserade för 

att de förmedlar värderingar som Qatars ledning vill nå ut med och att de gör det eftersom Al 

Jazira är sponsrade av den qatariska staten (Brannagan & Giulianotti 2018:1147). Det är 

därför ett viktigt perspektiv att ha med i forskningen över vilken roll media har. Det är 

väsentligt att reflektera över hur media rapporterar om dessa kritiserade event då de både 

rapporterar om lidande i samband med dessa evenemang men när mästerskapen väl pågår 

rapporteras det inte om lidande utan istället om de sportsliga framgångarna (Gruneau & 
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Compton 2017:43). Med denna paradoxala roll som media spelar hamnar publiken i en 

konfliktsituation över hur man förhålla sig till och reagera på rapporteringen om sporten.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter  
Denna uppsats studerar hur media rapporterar kring Qatars kritiserade arrangörskap av 

världsmästerskapet i fotboll 2022 samt vilket utrymme som ges för en global moral och 

möjligheten att kunna ta ansvar när det rapporteras om missförhållanden i landet. Teorier som 

används är hur media kan användas för marknadsföring och synlighetsstyrning och hur media 

samtidigt kan utgöra en plattform för möjlighet till ansvarstagande.  

    

4.1. Att marknadsföra staten 
Många stater använder sig av nation branding för att kunna konkurrera med andra stater på 

den internationella marknaden (Dinnie 2016:6). Nation branding är i denna uppsats översatt 

till marknadsföring. Denna marknadsföring kan innebära att olika handlingar görs i syfte att 

stärka en stats anseende. En sådan handling är att arrangera stora sportevenemang som till 

exempel OS eller världsmästerskapet i fotboll (Dinnie 2016:125). Dinnie menar att en viktig 

del i marknadsföring av länder är att det måste finnas en vision över vad man vill uppnå med 

marknadsföringen. Marknadsföringsstrategier strävar efter att implementera en positiv bild av 

landet för att kunna attrahera bland annat till investeringar och turism i landet (Dinnie 

2016:38). Media får en stor roll med att nå ut till omvärlden med denna marknadsföring. 

Gällande Qatar är landets sportinvesteringar ett sätt att marknadsföra sig på och det genererar 

en stor mediebevakning och därmed blir en viktig aspekt hur landet synliggörs i media och 

hur rapporteringen ser ut. Positionering är ett nyckelkoncept i marknadsföring av stater. 

Positionering kan beskrivas med att man vill skapa en bild som är specifik för landet och som 

tar en tydlig plats hos den målgrupp som marknadsföringen riktar sig mot. Till exempel kan 

det vara olika citat som gör landet intressant och som anspelar på landets identitet och historia 

(Dinnie 2016:42). Att marknadsföra landet är ett sätt att försöka stärka landets politiska 

inflytande internationellt samtidigt som det höjer dess status. Att arrangera stora evenemang 

blir en stor möjlighet att öka synligheten för landet och därmed skapa ett gott anseende 

(Valaskivi 2016:7). Detta kan påverka hur media rapporterar kring landet då sport kan 

användas som ett sätt att styra synligheten. 
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4.2. Synlighetsstyrning  
John B. Thompson beskriver hur dagens mediebevakning innebär en ny synlighet för makten. 

Det har skett ett skifte mellan det privata och det offentliga livet då både tryckt media och 

televisionens utveckling suddat ut denna gräns. Detta innebär både nya möjligheter att 

marknadsföra sig men det kan också medföra att avslöjande om skandaler och 

missförhållanden kan öka (Thompson 2001:14). Dagens medieutbud öppnar för en ökad 

granskning vilket innebär att makthavare behöver anpassa sig efter detta och reflektera över 

vad ökad synlighet i media kan innebära för dem (Thompson 2001:151,152). Samtidigt som 

synligheten i media kan skapa ett attraktionsvärde och ge nya möjligheter att nå ut till stora 

delar av världen kan det också skapas nya problem som följd av detta. En ökad 

mediebevakning synliggör makthavarna ur fler aspekter än vanligt (Thompson 2001:173) som 

till exempel ett mästerskap kan innebära. Det är känt att makthavare har försökt att kontrollera 

sin synlighet av dem och den image som skapas av den ökade bevakningen. Men att 

kontrollera synligheten i media idag är annorlunda. Före tidningar och tv kunde synligheten 

begränsas till de som var närvarande och eller inom ett sällskap. I pressen kan det skapas en 

image som man själv inte har kontroll över. Tidningar kan därmed ge uttryck för flera 

tolkningar av en makthavares image. Detta har lett till en större medvetenhet av makthavare 

om hur de framställs i media och länder kan försöka kontrollera vad som syns och försöka 

styra detta åt för dem ett fördelaktigt håll (Thompson 2001:170,171). I och med att 

mästerskap och stora event tillför en stor publik och mediebevakning måste detta tas i 

beaktning av makthavare då negativ eller positiv rapportering kan har stora påföljder. Att 

försöka styra resultatet av dessa följder kan på så vis kan kopplas till marknadsföring.  

 

Det kan betraktas som ett politiskt misstag idag att inte synas i media då det är ett vanligt 

inslag att makthavare syns och att detta är ett tecken på transparens (Thompson 2001:173). 

Bevakningen av sportevenemang är väldigt hög och en den ökade synligheten kring dessa kan 

göra det svårare att utöva makt bakom stängda dörrar (Thompson 2001:186). Detta kan leda 

till att skandaler och missförhållanden exponeras och som riskerar att skada ens anseende. För 

att hantera detta finns olika strategier att tillgå och som är en del av synlighetsstyrningen. Till 

exempel kan problemets grad av allvarlighet tonas ner som ett sätt att försöka undvika att högt 

uppsatta personer ställs till ansvar (Thompson 2001:183). Synlighetsstyrning är ett användbart 

begrepp för denna studie då den både belyser marknadsföringsstrategier men också hur 

synligheten kan påverka makthavare då de blir globalt granskade och deras handlingar 
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synliggörs (Thompson 2001:186,187). Synligheten kan således ge utrymme för en global 

moral och en möjlighet till ställningstagande.       

 

4.3. Medialiseringen av lidande 
Att konfrontera en målgrupp, ofta västvärlden, med lidande brukar vara en centralt i att 

poängtera massmedias makt. Det rapporteras om olika katastrofer, svält och krig i samtidigt 

som man själv är hemma i säkerhet. Man kan inte säga att man inte vet att det pågår samtidigt 

ställer detta en fråga om hur vi som mottagare av information om detta lidande ska förhålla 

sig och vad som kan göras med denna information. Problemet att vara medveten om lidande 

men oförmåga att agera blir ett moraliskt dilemma. Media har en central roll i detta. Det kan 

ge både positiva och negativa konsekvenser med rapporterande av lidande. Den positiva 

aspekten är att genom att lidande ges ett medialt utrymme uppmärksammas världen att något 

måste göras. En negativ aspekt är att nyheterna bli bedövande med risk att inga åtgärder görs 

(Chouliaraki 2006:18). Chouliaraki tar upp tre olika genrer som beskriver hur media 

rapporterar om katastrofer och lidande. Dessa genrer är adventure news, emergency news och 

ecstatic news. Adventure news som här översätts till äventyrsnyheter beskrivs som nyheter 

som inte ger utrymme för att agera utan endast är en beskrivning och återberättelse av fakta. 

Lidandet presenteras ofta i antal som till exempel hur många som skadats eller avlidit och 

nyheten är frånskild från andra händelser vilket medför att det gör det svårt att placera 

nyheten i ett större perspektiv och därmed ge möjlighet till eventuellt agerande (Chouliaraki 

2006:99,100). Emergency news är översatt till nödsituationsnyheter och är en utveckling av 

äventyrsnyheterna då denna rapportering ger utrymme för att kunna agera mot lidande. 

Nyheterna rapporterar närmare epicentrum och ger en mer personlig skildring av händelserna 

än att endast rapportera fakta. På detta sätt humaniseras lidandet och uppmanar till respons 

och handling (Chouliaraki 2006:119). Ecstatic news är nyheter som binder samman en hel 

värld och här är det inte själva lidandet som är i centrum utan snarare identifikation och som 

berör alla och blir en global gemenskap. Detta är även nyheter som både är lokala och globala 

samtidigt, som till exempel 11:e septemberattackerna 2001 i New York. Det är nyheter som 

bryter den vardagliga nyhetsagendan och de tar upp all plats i nyhetsflödet (Chouliaraki 

2006:157,158). Dessa genrer är betydelsefulla för att belysa hur media kan skildra det 

kommande världsmästerskapet i fotboll 2022 och hur dessa nyheter kan ge utrymme för 

globalt ansvarstagande. Chouliaraki 2006:212) påpekar dock att även om människor upplever 

en närhet till de lidande behöver det inte betyda att det ageras men media kan skapa 

uppmärksamhet och uppmana till en global moral i större utsträckning. 
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Roger Silverstone beskriver hur media formar samhället och hur den är integrerad i 

människans vardag. (Silverstone 2007:7). Hans begrepp mediapolis kan användas för att 

tydliggöra hur nyheter konstrueras och presenteras och hur dessa framställningar kan påverka 

ens förståelse hur verkligheten betraktas (Silverstone 2007:50). Olika framställningar av 

nyheter föder olika narrativ. Narrativ är centralt för att kunna förstå medias roll i att skapa ett 

utrymme för diskussion och moraliskt ställningstagande. Det är genom olika narrativ som 

världen kan förstås igenom och som ger upphov till hur vi förstår varandra och omvärlden 

(Silverstone 2007:52). Världen kan på så sätt betraktas på olika sätt beroende på vilken källa 

som används (Silverstone 2007:6). Den värld som framgår i Aftonbladet skiljer sig från den 

som beskrivs i Al Jazira. Förmågan att förmedla ansvarstagande ligger inte endast på medias 

sätt att förmedla nyheter utan även på människorna själva och hur villiga vi är att agera för en 

global moral och ta ställning för medmänniskor (Silverstone 2007:39). I och med 

globaliseringen där företag och marknaden har fått allt större makt i världen, tillsammans med 

teknologins utveckling, har det bidragit till svårigheten att ta ansvar. Det finns många sätt att 

få information på och det kan ha en bedövande inverkan (Silverstone 2007:163,164). Det 

finns ett beroende av media hos publiken då det är media som tillgodoser informationen för 

att förstå världen men genom globaliseringen har det samtidigt skett en individualisering. 

Medielandskapet har fört oss närmare men fortfarande finns det problem med att förstå 

varandra och Silverstone beskriver ett begrepp som kallas proper distance som en lösning. 

Proper distance betyder att det behövs en tillräcklig kunskap och förståelse om den andre eller 

för den andra kulturen för att kunna förstå varandra och på så sätt möjliggöra ansvarstagande. 

Vi kan inte vara för nära varandra på grund av att skildringen av den andre blir för blir för 

brutal men vi kan heller inte positioneras för långt bort med risk att den andre då 

avhumaniseras (Silverstone 2007:170–172). Detta knyter an till hur Chouliaraki skriver om 

nyhetsgenres där närhet till händelserna kan ge olika tolkningar och beroende på hur en nyhet 

presenteras kan det ge olika möjligheter till hur en global moral kan konstrueras och därmed 

utrymme för att kunna agera.  

 

5. Qatar 2022 kan förändra världen  

  

5.1. Avpolitisering 
Temat avpolitiserande av sporten togs upp i 35 av 72 artiklar som analyserats. Avpolitisering 

definieras ofta som en strategisk process för att göra en fråga politiskt neutral och därmed 
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avlägsna politiska inslag i frågan (Fawcett, Flinders, Hay & Wood 2017:4). Det som avses 

med avpolitisering i denna uppsats baseras på denna definition där sport skiljs från politik 

eller att det görs försök att kringgå att sporten ska bli ett uttryck för politik. Artiklar 

tematiserades till detta tema om det fokuserades i huvudsak på sporten och mästerskapet som 

politiskt neutral. Även om det också ofta fanns en politisk närvaro i dessa artiklar. Noterbart 

är att 23 av 35 artiklar om avpolitiserande av sporten kom från Al Jazira och att åtta artiklar 

kom från Aftonbladet och fyra från Dagens Nyheter. I de svenska källorna kom dessa 

uttalanden av ambassadörer för mästerskapet innan händelser som korruption och 

arbetsförhållanden kommit fram i media. I detta tema framgår även kritik i artiklarna men att 

huvuddelen ändå fokuserar på att rikta fokus åt ett annat håll. Till exempel när det gäller 

nyheter om svåra arbetsförhållanden i Qatar under deras uppförande av infrastruktur och 

arenor koncentreras istället nyheten på vad eventet kan generera för positiva aspekter för 

regionen och att sporten genom att komma till regionen kan påverka mycket i en positiv 

riktning.  

We will require that contractors impose a clause to ensure that international labour 

standards are met […] Sport, and football in particular, is a very powerful force. 

Certainly we can use it for the benefit of the region.  

(Al Jazira & News Agencies b. 2012) 

Som detta citat visar belyses det istället vad sporten kan tillföra snarare än att reagera på den 

negativa kritiken. Att vända bort blicken från det negativa kan också vara ett uttryck för att 

skapa helt nya associationer till landet vilket eventuellt kan vara en enklare väg att öka sitt 

anseende än att försöka ändra på redan negativa stereotyper som finns i landet (Dinnie 

2017:99). Att använda sport som en del i att skapa nya associationer kan hjälpa till med att 

förnya bilden. Dock har man istället blivit anklagade för sportswashing. Det är en strategi för 

att tvätta ett rykte i ett försök att till exempel dölja förtryck (Marin & Lee 2020:2037). Det 

blir på så vis tydligt hur Qatar försöker att undvika kritik genom att styra bort 

uppmärksamheten från politiken till sporten. Avpolitiserande av sporten kan därmed ses som 

en form av sportswashing och även ett marknadsföringssätt för att få bort publiciteten från det 

negativa med arrangörskapet eftersom medierapporteringen har kretsat kring mutanklagelser, 

korruption och dåliga arbetsförhållanden. På så sätt kan det skapas nya anknytningar till andra 

områden. Ett annat exempel är:  
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Mr Dyke’s [FA:s ordförande] instinct to immediately focus on stripping Qatar of 

the World Cup speaks volumes on his views concerning what will be the first FIFA 

[Internationella fotbollsförbundet] World Cup to take place in the Middle East. […] 

We would urge Mr Dyke to let the legal process take its course and concentrate on 

delivering his promise to build an England team capable of winning the 2022 FIFA 

World Cup in Qatar.  

(Al Jazira & News Agencies c. 2015) 

Denna artikel handlar om en rapport om korruption gällande budgivningen för VM 2018 i 

Ryssland och 2022 i Qatar som ordförande i engelska fotbollsförbundet (FA) Greg Dyke 

kritiserade och argumenterade för att det skulle bli ett omval. Som citatet visar svarade Qatar 

att rösterna för att det skulle bli omval var på grund av etnocentrism och att det skulle kunna 

beröva mellanöstern på det första världsmästerskapet i historien. Istället för att fokusera på 

något som Qatar har förklarats oskyldig ifrån bör Dyke arbeta för att det engelska landslaget 

ska bli kapabla att vinna VM 2022. Med detta uttalande riktar Qatar bort kritiken och 

fokuserar istället på fotbollen. De vill att rättsprocessen ska få ha sin gång och att istället för 

att påpeka den hela tiden istället bör prata om fotbollen. Al Jazira skriver att anklagelserna 

kring att Qatar köpte mästerskapet saknar grunder och de menar att de inte köpte VM utan att 

de sålde det. De skriver att i och med att de redan var i ett väldigt stort underläge rent 

storleksmässigt och att Qatar är ett relativt okänt land var en stor budget därför nödvändig för 

att kunna vinna budet om mästerskapet (Al Jazira a. 2011).     

 

Ett sätt att rikta blickarna mot sporten och fotbollen i centrum sker också genom att formulera 

olika slogans och att ha stora fotbollstjärnor som ambassadörer för fotbollen och på så sätt 

visa att dessa personer är positiva för ett världsmästerskap i Qatar. Att ha ambassadörer är 

också ett tydligt sätt att höja attraktiviteten av landet och de fungerar som ett känt ansikte utåt 

för landet (Dinnie 2017:72). Bland dessa ambassadörer hittas bland andra Michael Laudrup, 

Zinedine Zidane och Pep Guardiola. Vid intervjuer om mästerskapet låter man dessa personer 

svara på frågor och på så sätt kan arrangörerna undvika eventuella obekväma utfrågningar och 

att istället för att tala om arbetsförhållanden ges istället en chans att få prata med Michael 

Laudrup. Ett annat sätt är att fokusera på att Qatars slogan för 2022 är ”expect amazing”. 

Detta belyser återigen fotbollen istället för politiska frågor och att det trots allt är sporten som 

upptakten till VM som man ska fokusera på. ”Matthias Krug [pressansvarig] svarar artigt att 

jag förhoppningsvis också fick en positiv bild av fotbollens utveckling, eftersom mina frågor 
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bara rör kritik” (Månsson a. 2015 s.5). Genom att peka ut olika slogans och personer som 

förespråkar mästerskapet visar på en tydlig strategi i att försöka implementera en positiv bild 

av landet (Dinnie 2016:38). 

Som många av dessa citat visar riktas mycket av kritiken bort av Qatar och avpolitiseras 

genom att belysa de positiva aspekterna av deras arrangörskap och vad det kan bidra till 

regionen i framtiden. Genom att uttrycka sig på detta sätt kan det vara ett sätt att 

marknadsföra landet på och försöka ge en positiv bild av deras arrangörskap för att attrahera 

turism och samtidigt försöka att tona ner kritiken. Att använda föredetta fotbollsstjärnor som 

ambassadörer för mästerskapet kan som nämnts vara ett sätt att öka attraktiviteten för landet 

och som ett exempel på detta har Zinedine Zidane sagt att: ”Qatar 2022 can change the world 

forever” (Månsson a. 2015 s.4). Dessa uttalanden riktar återigen bort fokus från politiken och 

istället mot fotbollens storhet. Dock genom ett sådant här agerande lyser det också igenom en 

bakomliggande politik och blir ett sätt att försöka styra synligheten om mästerskapet. I och 

med att bevakningen av sportevenemang som VM i fotboll är ett av de största 

medieevenemangen som finns idag leder detta till en synlighet där många olika aspekter av ett 

land kan belysas, positiva som negativa (Thompson 2001:172). Det Qatar har gjort kan därför 

ses som en synlighetstyrning av mästerskapet. Genom att rikta uppmärksamheten till 

ambassadörerna för mästerskapet och att ställa frågor till dem blir det således ett sätt att 

skydda dem som faktiskt har huvudansvaret (Thompson 2001:175). Ytterligare exempel är att 

den asiatiska fotbollskonfederationen också sluter upp bakom Qatars arrangörskap och säger:  

Football is the world’s game that should set itself no geographical borders, […] 

The Gulf is a true football region, with some of the world’s most passionate 

football lovers, and Qatar is no exception. Qatar 2022 will be the first time the 

West Asian region will have had a chance to show this passion to the world, during 

what will be only the second FIFA World Cup to be held in Asia. The AFC and the 

whole Asian football community stands with Qatar and we all look forward to 

hosting the World Cup, and welcoming the world.  

(Al Jazira & News Agencies d. 2015) 

Detta citat förmedlar att Qatar förtjänar att arrangera VM. Fotbollen skall inte blanda sig i 

geopolitik och att Qatar faktiskt har några av de mest passionerade fansen i världen inom 

fotbollen. Qatar säger också att de utsätts för smutskastning och att det inte är sant att de 

bland annat ska ha sponsrat terrorism (Al Jazira d. 2019). Försök till avpolitiserande av 

fotbollen sker också när Amnesty rapporterat om slavliknande förhållanden:  
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“Amnesty International’s investigation was limited to just four companies out of 

more than 40 currently engaged on Khalifa International Stadium,” said a Qatar 

2022 committee statement sent to Al Jazeera.“The conditions reported were not 

representative of the entire work force on Khalifa”.  

(Al Jazira & News Agencies e. 2016)  

Qatar påpekar att denna utredning endast baseras på fyra företag när det finns fler än 40, 

därmed ger det en missvisande bild och att detta inte kan representera alla de andra företagen. 

Dessutom menar Qatar att det är många länder som har det svårt med arbetsförhållanden och 

inte bara Qatar men att det är ett ständigt pågående arbete som utförs med förbättringar 

(Ghani a. 2019). Som det tydligt syns skiftas fokus återkommande och att det bara handlar om 

fyra företag blir till ytterligare ett sätt att undgå den kritik man annars kanske skulle fått. Att 

ha fullständig kontroll över 40 företag och veta att alla uppför sig lagligt är en svår uppgift 

men att därför belysa att VM kan fungera som en katalysator för att nå en förändring på den 

fronten är en bra grund att bygga vidare på (Al Jazira & News Agencies e. 2016). Detta 

uttalande visar på att man både tar kritiken på stort allvar samtidigt som man tonar ner den 

och riktar uppmärksamheten mot VM. Synlighetstyrningen knyts på så sätt ihop med 

marknadsföringen om att det inte är så farligt som det rapporteras om och att mycket av 

kritiken redan är åtgärdad. Det ger också en bild av att arbetet med att förändra 

missförhållanden hela tiden pågår och på så sätt späds den negativa kritiken ut genom att säga 

att allt inte kan förändras på en gång. Att försöka undvika kritiken och belysa de positiva 

delarna som mästerskapet är ett sätt att framhäva attraktiviteten av landet och försöka styra 

intresset åt ett specifikt håll (Valaskivi 2016:71). Att belysa att ingen stat är felfri på alla 

punkter och att framhäva fotbollsintresset i regionen istället är ett sätt att försöka träda in från 

periferin till centrum och styra bilden som Qatar dels vill skapa men som också som skapas av 

synligheten. Att också påpeka att inga stater är felfria tyder också på att man anser att kritiken 

är för hård men att problemen som uppkommer åtgärdas så fort som möjligt. Synlighet är 

därmed av yttersta relevans och för Qatars del handlar sporten mycket om att ses i ett annat 

ljus än ett land som är rikt på naturtillgångar. Genom sporten är detta en möjlighet och på så 

sätt motarbeta den negativa bilden som för tillfället omger landet och regionen (Kobierecki & 

Strożek 2017:701).     

 

Nyhetsrapporteringen kring mästerskap tenderar dock ofta att bli negativt vinklad (Rockwood 

2019:33). Qatars arrangörskap är inte ett undantag vilket tydliggjorts med hur ofta de försökt 
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att tona ner kritiken. Däremot behöver den negativa vinklingen inte betyda att den inte baseras 

på goda grunder. Det är ytterst få artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter som behandlar 

Qatar ur en positiv vinkel samtidigt som Al Jazira som gör det motsatta. Detta visar hur det 

egna landet ofta brukar ge en positiv vinkling i sin egen rapportering men att den i utländsk 

media är mer kritiskt (Meier et al. 2019:7). Utan en förberedelse av värdlandet för att negativ 

rapportering kan förekomma kan marknadsföringen riskera att gå i en motsatt riktning och 

eventuellt få negativa påföljder (Kobierecki & Strożek 2017:700). Dock har Qatar som 

tidigare nämnts före detta fotbollsstjärnor som ambassadörer som de kan hänvisa till vid kritik 

som ett sätt att förebygga negativ rapportering. Rörande den negativa vinklingen på 

rapporteringen som förekom i svensk media gick Kim Källström ut och berättade att Qatar 

hade givits en missvisande bild och att svenskar borde själva åka dit istället för att bilda sin 

egen uppfattning. Dock tog han senare tillbaka detta uttalande och menade endast att det har 

blivit bättre. Källström utvecklade sitt svar:  

[J]ag har inte läst i svensk media om att det finns en förbättring som gjorts sen 

fotbolls-VM, utan man har läst mycket om att förhållandena är miserabla och det 

har de säkerligen varit och det kanske de är i dag också men det har blivit bättre.  

(Sörensson a. 2019 s.2)    

Detta uttalande kan ge en bild av att svensk media inriktar sig för mycket åt att kritisera Qatar 

och även om Källström tagit tillbaka sitt ursprungliga uttalande om den missvisande bilden är 

det en relevant fråga och att även om det finns negativa aspekter i rapporteringen kring Qatar 

bör positiva aspekter också belysas. Att positiva aspekter tagits upp överskuggas dock av att 

det inte är tillräckligt och att det fortfarande sker kränkningar av gästarbetarna. Dock bör 

tidsaspekten i rapporteringen belysas och hur denna står sig i förhållande till marknadsföring 

och sportswashing. Nyheterna om dåliga arbetsförhållanden och korruption har pågått i cirka 

8 år (Al Jazira & News Agencies b. 2012); (Bohman b. 2019 s.15) och kritiken mot Qatar 

pågår fortfarande. Åtgärder har gjorts på papperet men det råder delade meningar om 

åtgärderna verkligen genomförts i praktiken (Larsson a. 2019 s.2). Att dessutom påstå att 

förändringar har gjorts skulle kunna vara en synlighetsstyrning från Qatars sida. Genom att 

som tidigare nämnts tona ner allvaret i kritiken kan Qatar på så sätt undvika att inte fler 

personer blir inblandande (Thompson 2001:183). De tonar bland annat ner allvarligheten i 

problemet och påstår allt från att noll arbetare har omkommit (Månsson a. 2015 s.5) till att det 

bara är fyra av 40 företag som är inblandade i kritiken och att det inte är så allvarligt som det 
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ser ut och att VM samtidigt kan fungera som en ”catalyst for change” (Al Jazira & News 

Agencies e. 2016).  

  

Denna typ av synlighet har bidragit till att göra det betydligt svårare för länder att utöva makt 

i det fördolda. Missförhållanden går inte att förneka med en så hög mediebevakning som ett 

stort sportevenemang bidrar med. Trots att ambassadörer för mästerskapet har använts har 

även dessa fått utstå kritik och det har diskuterats att de är en sköld för dem som står bakom 

mästerskapet. Det blir med hög mediebevakning svårare att styra synligheten när det handlar 

om händelser som är svåra att förneka som till exempel arbetsförhållanden i jämförelse med 

mutanklagelser som kan vara är enklare att tillbakavisa. Dock är detta en tvådelad situation 

där å ena sidan media bidrar till en synlighet där det blir svårare att dölja dåliga 

arbetsförhållanden och korruption, å andra sidan blir media en bidragande faktor i 

marknadsföringen av landet när de rapporterar om sporten. Inget event planeras utan media i 

åtanke och inget event genomförs utan att ha media närvarande vid evenemanget (Gruneau & 

Compton 2017:42). Det framkommer således en paradox i bevakningen, samtidigt som media 

ökar synligheten över dåliga förhållanden utgör den även en plattform att bedriva 

marknadsföring på (Gruneau & Compton 2017:43). Höijer (2003:22) beskriver också hur 

media kan fungera i många olika syften och att de finns på plats och rapporterar gör att de 

oavsiktligt själva kan bli en del i propagandan. Samma kritik som finns mot fotbolls-VM 

2022 fanns mot friidrotts-VM 2019 som trots återkommande rapportering om korruption och 

dåliga arbetsförhållanden, genomfördes utan problem, bortsett från en avsaknad publik och ett 

antal klagomål om värmen (Frändén c. 2019 s.10).  

 

5.2. Politisering  
Det andra temat i empirin är politiseringen av mästerskapet. Med politisering av sporten 

förstås begreppet politisering som en väg att göra frågan politisk. En politisering av sporten 

betyder att den medieras som ett uttryck för politik och används i ett politiskt syfte för att nå 

och kunna utöva makt. Det är med denna definition som artiklarna tematiserats och 

framkommer i 21 av 72 artiklar. Dock står detta tema inte i direkt förbindelse till 

avpolitisering utan snarare som ett tema som främst berör nyheter om kritik som finns runt 

mästerskapet i Qatar 2022 och hur dessa nyheter lyfts till en politisk nivå. Som tidigare 

nämnts är det generellt en negativ vinkling i rapporteringen om mästerskapet i västvärldens 

media och Sverige är inget undantag från detta. Denna negativa rapportering sker oftast som 

svar på den marknadsföring som sker av bland annat Qatar och non governmental 
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organisations som sätter stor press på de kritiserade länderna för att belysa mänskliga 

rättigheters betydelse (Meier et al. 2019:5,6). Till exempel har det frekvent rapporterats om 

arbetsförhållanden och korruption men även om relationerna som Qatar har till sina 

grannländer och hur dessa politiska frågor har påverkat förberedelserna för mästerskapet. Det 

som dessa artiklar tar upp är till exempel avsaknaden av konkreta fall, att förändringar i 

arbetsförhållanden gjorts av Qatar trots flera försäkranden från dem om att arbetstiderna har 

begränsats till 8 timmar per dag (Ohlsson a. 2014 s.23). Ett annat exempel på hur media 

beskriver Qatars satsning på fotbollen som politisk är hur de fördelar sina tillgångar: ”På 

senare år har Qatar använt sina fabulösa energiinkomster till att öka sitt internationella 

anseende och inflytande. Det franska ligalaget Paris Saint-Germain kontrolleras av en 

nationell qatarisk investmentfond” (Ohlsson a. 2014 s.23). VM 2022 är bara en del i denna 

investering i ett sätt att vinna politiskt inflytande. Sporten politiseras genom att det frekvent 

kommer uppgifter om hur VM är köpt:  

Förra helgen avslöjade Sunday Times hur bin Hammam, fotbollsledaren från Qatar, 

betalat över 30 miljoner kronor till kolleger runt om i världen. Det misstänks ha 

varit ett sätt att köpa fotbolls-VM till Qatar. Nu avslöjar tidningen att bin Hammam 

också agerade på högsta politiska nivå genom att vara mellanhand mellan 

kungafamiljen i Qatar och personer som satt på nyckelposter inför VM-

omröstningen 2010.  

(Littorin b. 2014 s.9) 

Genom anklagelser om att mästerskapet är köpt och som Qatar återkommande nekar till 

mynnar det ut i politiska skäl då arrangeringen av mästerskapet är en del i en strategi att 

marknadsföra landet på. Att vara värd för fotbolls-VM är även ett sätt att öka sitt anseende 

och öka sin attraktivitet genom att uppvisa ett närmande till en mer inkluderande syn på 

människor. Inkludering av alla människor är något som är starkt förknippat med fotboll och 

något som Qatar många gånger har fått kritik för att inte göra och det nämns särskilt 

segregeringen av män och kvinnor men också den undermåliga behandlingen av gästarbetare. 

Fotbolls-VM kan därför kan hjälpa Qatars anseende (Theodoropoulou & Alos 2020:23,24). 

Dock är det osäkert om event som fotbolls-VM verkligen kan hjälpa att stärka ett lands 

anseende och att arrangera ett mästerskap kan tvärtom resultera i en negativ bild. Däremot kan 

det också resultera i en positiv bild vilket skedde med Sydafrikas arrangörskap 2010 och att 

Sydafrika efter det mästerskapet sågs som ett välkomnande och vänligt land (Evans 

2014:232,233). Således kan Qatars arrangörskap komma att både få positiva och negativa 
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följder på deras anseende. Ekonomi har en stor del i hur anseende kan påverkas och media 

framhäver hur ekonomin som finns i sporten politiseras med tanke på hur stor del av 

ekonomin i Qatar som läggs på sport:   

I snart tio år har vi läst att arabvärlden väller in över fotbollen, men hur går det? 

Pågår övertagandet än eller är det redan avklarat? Qatar har lyckats profilera sig 

som ett arrangörsland. Efter att ha fått VM i simning, handboll, cykel och 

gymnastik belönades man 2010 med kronjuvelen. Fifas exekutivkommitté valde 

efter noggrant överläggande att placera sitt ärofyllda VM i ökenlandet 2022, trots 

att det sommartid är för varmt för att ens vistas utomhus i 90 minuter.  

(Bergström c. 2016 s.10) 

Ekonomisk vinning kan bidra till att andra värderingar sätts ur spel och mänskliga rättigheter 

och arbetsförhållanden kommer i bakgrunden. Vilket många av dessa tidigare mästerskap 

visat då även de kritiserats. Som tidigare nämnts är detta ett tecken på sportswashing och där 

missförhållanden döljs genom att fokusera på hur arrangeringen av mästerskapet kommer att 

se ut. Att peka på att mästerskapet ska vara koldioxidneutralt är också ett sätt att påpeka 

positiva aspekter av Qatars arrangerande (Littorin d. 2019 s.8). Att peka på dess 

miljövänlighet är också ett tecken på att även greenwashing används. Att dessutom ha mycket 

inflytande över stora delar av sporten gör det enklare att utöva makt samtidigt som det gör det 

svårare att agera för både publiken och organisationer då ingen lösning presenteras utan visar 

endast på problem (Chouliaraki 2006:112,113). Det är problematiskt då det inte bara rör sig 

om ett lands aktioner utan där också många olika parter som till exempel fotbollsklubbar är 

med och bidrar till att det får fortgå. Detta markerar att stora delar av sporten är påverkad av 

denna marknadsföring. Det är inte endast internationella evenemang som köps upp utan även 

inom den europeiska fotbollsorganisationen dyker Qatar upp:  

Till höger står en viftande Xavi och en debatterande Kim Källström för att stjäla 

vår uppmärksamhet. Allt samtidigt som Qatar i vår döda vinkel till vänster 

fortsätter tugga i sig fotbollen vi älskar. För ni har väl inte missat att Qatar snart 

även styr högst upp i Europas (!) mäktigaste fotbollsorganisation?  

(Brenning a. 2019 s.7) 

Detta citat handlar om Nasser Al-Khelaifi som tar en plats i Uefas högst beslutande organ. 

Detta är en person som även sitter med i Qatars organisationskommitté för VM 2022 

(Brenning a. 2019 s.7). Politiserandet av fotbollen knyter an till flera organisationer vilket på 
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så sätt gör det svårare att ställa krav och utkräva ansvar då Uefa troligen påverkas av Al-

Kehlaifi och att deras förmåga att kunna ställa krav på Qatar minskar. Sportswashing blir 

således ett sätt att visa upp en falsk fasad över att allt är som det ska och vinna politisk makt 

(Littorin e. 2019 s.30). 

 

Dessa citat synliggör politiska mål och hur fotbollen används som medel för att nå dessa mål. 

Genom medias påvisande av en politisering av sporten framgår det vad som sker och hur 

fotbollen kan användas för att nå politiska mål. Genom att politisera sporten och belysa hur 

arbetsförhållanden ser ut och samtidigt visa på hur inget görs uppstår en fråga om hur 

publiken till sporten ska förhålla sig och agera (Chouliaraki 2006:22). Genom ett frekvent 

upprepande av liknande nyheter som korruptionsanklagelser och nyheter om dåliga 

arbetsförhållanden riskerar det att leda till att människor skapar en distans till händelserna då 

man kan stänga av eller sluta läsa nyheterna då samma nyheter återfinns. Nyheterna om 

mänskligt lidande blir på så sätt endast en del av vardagen då det alltid kommer nya nyheter 

om detta i världen varje dag (Chouliaraki 2006:25). Detta hänger också ihop med hur 

synligheten för dessa händelser ökar med den stora bevakning som kommer med ett event 

som ett världsmästerskap. Politiseringen av sporten blir således nyheter som bara är en i 

mängden av alla andra nyheter. Att kritiken mot Qatar har pågått i åtta år utan att något 

händer förstärker denna pessimistiska syn på fotbollen och bevakningen av den. 

Medialiseringen av mästerskapet bjuder in människor att involvera sig i utformningen av det 

som att till exempel protestera mot korruptionen. Poängen med medialiseringen är att få 

människor att respondera och agera mot missförhållanden. Samtidigt som all rapportering om 

lidande kan göra oss människor likgiltiga för vad som händer i världen utgör rapporteringen 

också en uppmaning. Oavsett vad nyheten gäller sker ett ställningstagande, till hur man ska 

agera eller inte.  

 

Chouliaraki beskriver som nämnts tre genrer för hur nyheter medialiseras, vilka är 

äventyrsnyheter, nödsituationer och extatiska nyheter. Rapporteringen om Qatar kan sorteras 

in i äventyrsnyheter som beskriver att världen är skild från tittaren och i rapporteringen 

skildras de som lider i antal vilket kan riskera att avhumanisera lidandet och förhindra 

handlingsutrymmet (Chouliaraki 2006:97,98). Ett exempel är: ”fotbolls-VM ska spelas i 

Qatar. Ett land där minst 1 200 byggnadsarbetare omkommit när de under slavlika 

förhållanden uppfört anläggningarna för VM 2022” (Hansson a. 2018 s.5). Nyheter som dessa 

konstaterar endast fakta vilket gör att det blir enklare att distansera sig från vad som händer då 
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lidandet inte kommer i närhet med en själv då det redan har hänt och det går inte att göra 

någonting åt det. Återkommande nyheter om lidande förstärker också uppfattningen om att 

det är svårt att agera mot lidandet (Chouliaraki 2006:104). Detta kan ses ur flera olika 

perspektiv: å ena sidan har det åstadkommits ytterst lite för att åtgärda problem som Qatar har 

med arbetsförhållanden och deras brott mot mänskliga rättigheter. Å andra sidan har det 

genomförts förbättringar som kanske inte annars skulle ha skett om det inte varit för den 

mediala synligheten som mästerskapet har inneburit för Qatar. Arbetstiden har till exempel 

minskats till 8 timmars arbetsdag och det ska gå att anmäla arbetsgivare som begår brott i alla 

fall på papperet (Ohlsson a. 2014 s.23). Trots dessa åtgärder sker återkommande uppgifter om 

kränkningar av gästarbetare vilket kan leda till likgiltighet då nyheterna endast presenterar 

problemen istället för att fokusera på möjligheter till lösningar (Chouliaraki 2006:112).  

 

Genom att publicera så kallade äventyrsnyheter och frekvent poängtera sportens 

sammankoppling med politik medför det att det gör det svårare för Qatar att styra synligheten 

åt att endast uppmärksamma sporten. På så vis tydliggörs användningen av sportswashing 

som strategi att påverka synen på landet. Även om dessa nyheter kanske inte uppmanar till 

handling synliggör den mer än bara problemen. Att beskriva nyheterna och uppge hur stort 

antal gästarbetare som omkommit under de hittills 8 åren kan en historisk utveckling ses. Det 

börjar med ett fåtal avlidna för att sedan visa efter varje artikel hur dödsiffran ökar. Således är 

svårt att beskriva rapporteringen kring detta event som endast äventyrsnyheter då dessa 

nyheter inte är avskurna från andra event (Chouliaraki 2006:100). I och med att det är nyheter 

kopplade till ett mästerskap som planeras äga rum 2022 gör det att rapporteringen om 

missförhållanden inte är enskilda nyheter som saknar en historisk förankring (Chouliaraki 

2006:100,101). Denna koppling mellan nyheter gör att det faktiskt går att se om någon 

förändring sker i hur hanteringen av arbetsförhållanden ser ut just nu och att det kan, vilket 

Amnesty varnat för kan hända, potentiellt kunna komma att se mycket värre ut när det väl 

närmar sig avspark. Detta betyder att även om de enskilda nyheterna i sig själva kanske inte 

ger utrymme för att agera betyder inte detta att synligheten kring hela mästerskapet kan visa 

på att något behöver göras. Att även ha återkommande nyheter som just kritiserar hela 

arbetssituationen har lett till förändringar:  

Kritiken ledde fram till att Qatar 2017 skrev under ett avtal med den internationella 

arbetstagarorganisationen ILO (International labour organization) om att erbjuda 
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drägliga arbetsvillkor. Johan Lindholm, ordförande i Byggnads, som under lång tid 

engagerat sig i frågan […] säger att det finns tecken på förbättring. 

(Littorin e. 2019 s.30) 

Dock är det problematiskt då även detta kan användas som en fasad för att förbättringar sker 

och Littorin pekar på i samma artikel att:  

På dagarna visade VM-arrangörerna upp arenabyggena och redogjorde för de 

förändringar som gjorts […] efter kritik från ILO och Fifa. […] På kvällarna 

träffade den fackliga delegationen andra byggnadsarbetare och kvinnor sysselsatta 

[…] i hushållssektorn, som vittnade om trakasserier och uteblivna löner.  

(Littorin e. 2019 s.30)   

Dessa nyheter kan rimligen leda till en pessimism och uppfattningen att det inte spelar någon 

roll om missförhållanden synliggörs i media då det alltid kan vinklas och synligheten kan 

styras oavsett medias ständiga kritiska rapportering. Detta behöver dock inte betyda att Qatar 

lyckas i att presentera en annan bild av landet utan det kan även cementera stereotyper och ge 

negativa påföljder på grund av all kritik som presenteras (Brannagan & Giulianotti 2015:706). 

Till exempel blev friidrotts-VM 2019 ett publikfiasko (Frändén c. 2019 s.10). Detta skulle 

kunna bero på kritiken som Qatar fick på grund av denna negativa rapportering. 

 

Även om rapporteringen kring fotbolls-VM 2022 kanske inte kan placeras i ett enskilt fack 

som till exempel i endast äventyrsnyheter kan media också genom hur konstruerandet av 

nyheten sker tillskriva rapporteringen en minimal betydelse. Detta kan därmed distansera 

publiken från innehållet om att det inte påverkar oss. Silverstones begrepp mediapolis 

beskriver hur olika representationer kan förändra hur verkligheten kan betraktas (Silverstone 

2007:50). Till exempel kan formuleringarna: ”Saudiarabien tar till storsläggan för att kväsa 

sin uppstudsige granne Qatar, lilleputtriket på den Arabiska halvön.” (Ohlsson d. 2017 s.12) 

eller: ”Har Qatar gapat över för mycket? Nu haglar fördömandena mot lilleputtstaten, som 

anklagas för att sponsra terrorister och låta arbetare leva under slavliknande förhållanden” 

(Ohlsson a. 2014 s.23) ge en bild av att Qatar inte har någon stor betydelse och därmed 

förminskar det som händer i landet. Chouliaraki (2006:102,103) skriver om hur visualisering 

av katastrofer kan riskera att dehumanisera händelserna och förminska dem till endast punkter 

på en karta. Liknande kan dessa formuleringar leda till samma resultat. Genom att använda 

ord som ”lilleputtstaten” och sin ”uppstudsiga granne” kan det riskera att avhumanisera 
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situationen som gästarbetarna står inför och tvingas hantera dagligen och det förminskar vad 

som händer i Qatar. Även om artiklarna kan handla om hur många som omkommit ges det ett 

sken av att det är av ringa betydelse. Detta kan riskera att lidandet normaliseras och att det 

anses vara en del av vardagen (Solman & Henderson 2019:1659). Precis som en 

översvämningskatastrof kan riskera att skifta fokus till bilderna istället för lidandet 

(Chouliaraki 2006:103,104) kan nyheten istället för att handla om den kritiserade 

arbetssituationen skifta fokus med sitt ordval och det blir till en nyhet som tillhör periferin. Ur 

ett annat perspektiv kan dock ordvalen intressera och väcka upprördhet vilket också kan vara 

ett sätt att dra uppmärksamhet till händelserna i landet. Dock riskerar det fortfarande att rikta 

bort uppmärksamheten från problemet då ordvalet kan distansera tittaren från den rådande 

situationen (Chouliaraki 2006:106). Att avhumanisera händelserna i Qatar innebär ett problem 

för hur en global moral kan ge utrymme för ett ställningstagande. Om en global moral ska 

kunna utvecklas måste medieringen om hur den lidande konstrueras tas i beaktning 

(Chouliaraki 2006:200). Att till exempel skriva ”lilleputtstaten” kan riskera att minska 

benägenheten och utrymme för ett ansvarstagande över lidandet som sker i Qatar även om 

upprördheten kan väcka ett intresse.                          

 

5.3. Ansvarsfördelning  
Temat ansvarsfördelning är artiklar som handlar om hur ansvarsfördelning formuleras i 

rapporteringen om fotboll-VM 2022. Till detta tema tematiserades 16 av 72 artiklar. 

Ansvarsförfördelningen lyfter frågor som berör ansvar och vem som kan utkrävas ansvar vid 

kritiserade evenemang som i fallet med Qatars arrangörskap. Dessa artiklar kan rikta sig till 

både dem som är intresserade av fotboll, det vill säga publiken men även till länder och deras 

fotbollsförbund, fotbollsspelare och medias eget ansvar i rapportering av mästerskapet. 

Dessutom lyfts i detta tema också stora organisationers ansvar, som till exempel Fifas ansvar 

för placeringen av mästerskapet. I temat ingår även artiklar som tar upp att någon bör ta 

ansvar. Det specificeras dock inte alltid till vem detta ansvar riktas mot, om det är publiken, 

media eller makthavare. På så sätt kan det belysas som en typ av kollektivt ansvarstagande 

eller om det finns en global moral. Ansvarsfördelningen är också en typ av politisering av 

sporten och tar rapporteringen vidare från det som Chouliaraki menar är nödsituationsnyheter. 

Denna genre av rapportering av nyheter framkallar medkänsla för de drabbade. Detta 

åstadkommes genom att rapportera närmare händelserna, mera personligt och ingående istället 

för att presentera endast fakta som i äventyrsnyheterna. Detta ger även en djupare förankring i 

kontexten och historiken bakom nyheterna (Chouliaraki 2006:119).  
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Exempel på hur detta ansvarsfördelande kan se ut är att man ska tänka efter om man bör åka 

till Qatar för att se VM på grund av miserabla arbetsförhållandena i landet. Något som tas upp 

i detta tema är ställningstagande och personligt ansvar i vad man själv bidrar med till att Qatar 

kan fortsätta med ett koncept som baseras på ett nästan slavlikt förhållande för arbetarna i 

landet. ”Har du funderat på att åka till Qatar i samband med VM 2022? Allt väl, så långt. Men 

du bör samtidigt tänka på att det finns väldigt många människor som inte önskar något annat 

än att komma därifrån.” (Niva a. 2013 s.16). Detta citat riktas till fotbollsälskare för att göra 

oss uppmärksamma på vad vi i nuläget skulle stödja om vi åker ner till Qatar 2022 och rör 

arbetsförhållandena som många av Qatars gästarbetare sitter fast i.  

När du arbetar i Qatar är du inte fri, utan du är någon annans tillhörighet. Om de 

inte längre tycker att du behövs så kastar de bort dig som en gammal strumpa. Jag 

är en man som respekterar mänskliga rättigheter, men efter två år i Qatar kan jag 

försäkra er om att de trampar på folk där. Det är ett barbariskt land, och jag 

kommer aldrig att sätta min fot där igen. Om Qatar tillåts att arrangera VM så blir 

det ett slaveriets VM, ett skammens VM.   

(Niva a. 2013 s.17)  

Detta citat vill förmedla att fotbolls-VM 2022 baseras på slavliknande förhållanden och 

artikeln riktar sig mot fans som eventuellt kan tänka sig åka till Qatar för att se på VM. Det 

som beskrivs är hur deras system för gästarbetare fungerar vilket kallas kafala och hur du som 

gästarbetare egentligen inte är anställd och där de har rätt att konfiskera ditt pass under den tid 

som du är i Qatar. På så sätt berövas många gästarbetare rättigheten att kunna röra sig fritt 

utan att frukta för att bli utvisade (Niva a. 2013 s.16). Artikeln ställer frågan om detta är något 

som man vill bidra till och om det är etiskt rätt och att fansen själva har ett ansvar i detta. Här 

ges tillfälle för den tilltalade att agera och protestera mot missförhållanden genom att avstå 

från att resa. Det sker en kluvenhet mellan mänskliga rättigheter och personligt nöje. Den som 

finner att det är förkastligt att spela ett mästerskap som byggts upp av dåligt behandlade 

gästarbetare ges här utrymme att protestera. Det är genom denna typ av nödsituationsnyheter 

som empati skapas med dem som lider och skulle kunna leda till att åtgärder verkställs 

(Chouliaraki 2006:147).  

 

Att ge medialt utrymme för en global moral kan göras genom att visa hur det ser ut på plats 

och beskriva ett personligare narrativ. Dock är ett problem som uppstår i samband med detta 



25 

 

att även om händelser skildras mer personligt behöver det inte betyda att möjligheten för ett 

ställningstagande förstärks. Även om det till exempel skulle protesteras är det svårt att faktiskt 

åstadkomma något specifikt. Kritiken har varit väldigt hård mot Qatar under en väldigt lång 

tidsperiod och trots att många olika organisationer har synliggjort detta sker ytterst få 

förändringar. I temat framgår det frågor som rör etik och moral och vi bör fråga oss hur vi 

värderar mänskliga rättigheter och moral, både fotbollsfans och media. Om vi upplever att det 

är viktigt, varför agerar vi inte då? Det är ett stort problem och det kan ha att göra med 

makten som Qatar och andra bolag som äger klubbar runt om i världen. Samtidigt som det ges 

utrymme att protestera i sammanhang av VM 2022 över dåliga arbetsförhållanden som det 

återkommande rapporteras om av media finns det parallellt en paradox då vi stödjer lag som 

har kontroversiella ägare som bor i skatteparadis. Fotbollslaget PSG är å ena sidan är ett 

ansikte utåt för Unicef men laget ägs av Qatar som å andra sidan bryter mot mänskliga 

rättigheter. Simon Bank (b. 2016 s.11) skriver att: ”Här hemma? Jo, här reagerar supportrar 

över att Blåvitt eller Malmö FF åker på läger till Dubai, men protesterna stannar vid 

grymtanden. Man vill ju inte störa favoritlagets försäsong på allvar.”. Detta citat belyser den 

paradox som finns i gällande möjligheten att kunna ta ansvar i detta tema. Samtidigt som det 

ropas efter ansvar så är det ett återkommande tema inom andra delar av sporten också vilket 

gör det svårt att kunna agera i den ena händelsen och att det blir ett hyckleri om man inte 

agerar i andra sammanhang och undviker sitt eget favoritlag. På så sätt kan det sägas vara 

äventyrsnyheter och där man vet vad som förekommer men att problemen är distanserade från 

en själv och därmed inte påverkar en. Chouliaraki (2006:144) skriver att det är 

uppseendeväckande att nyheter om att fler än 1000 människor kan dö utan att det konstateras 

som en nödsituationsnyhet. För att det skall bli till detta krävs det specifika situationer, till 

exempel genom dess närhet till västvärlden eller att det ska klassas som en sensationsnyhet 

och att relevansen som påverkar nyhetens status. Ett världsmästerskap i fotboll uppfyller 

dessa kriterier om närhet och relevans samt att synligheten ger utrymme för handling. 

Problemet är att vi å ena sidan värnar om mänskliga rättigheter men å andra sidan att vi inte 

bryr oss tillräckligt och låter oss köpas då det fortfarande finns en tro att sport inte är politik 

och att man bara är där för att se på sporten.  

Så… dagens val handlar inte om att förändra ett moraliskt system i grunden, det 

finns inga incitament för att göra det. Det kommer det inte att göra förrän vi röstar 

med fötterna och plånböckerna, förrän världen säger att vi vill ha vår fotboll till 

något annat än underhållning, show och att vinna lite matcher. Vi får kanske shejk 
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Salman, och det är för jävligt. Men med vårt Dubai-resande, Qatar-sponsrande, 

oligarkhejande fotbollsintresse – kan vi på allvar påstå att vi förtjänar något i 

grunden annorlunda?  

(Bank b. 2016 s.11) 

Detta citat påtalar att utkrävande av ansvar och uppmaning till ansvarstagande är en svår 

uppmaning då stora delar av sporten från publik till media och företag har bidragit till att det 

ser ut som det gör just nu i fotbollsvärlden. Samtidigt som det ges utrymme till handling, till 

exempel genom att protestera med bojkottning är det ett stort steg att ta med tanke på hur 

involverad publiken är i sporten. Chouliarakis tredje nyhetsgenre om extatiska nyheter går ej 

att applicera på detta fall. Det framgår aldrig ett narrativ om att vi är en del av samma värld 

och nyheterna som rapporteras bryter inte mot den vanliga nyhetsagendan (Chouliaraki 

2006:158). Oavsett hur det rapporteras om Qatar bryts det aldrig mot någon dagordning hos 

media eller publiken och dessa nyheter tar sällan upp plats. Att vi också själva är delaktiga 

försvårar möjligheterna för att kunna ta ställning i frågan och vidare utrymmet för en global 

moral då vi är en del i att detta får fortgå. För att detta skulle bli en extatisk nyhet skulle Qatar 

behöva fråntas mästerskapet då det skulle få världen att kortvarigt stanna upp för att det 

troddes vara omöjligt.  

 

Bojkottning är ändå ett ständigt återkommande tema när det gäller möjligheten att ta ansvar. 

Det ropas efter bojkott bland annat på grund av att Qatar är en diktatur som saknar fri press 

och där även homosexualitet är förbjudet. En fråga som lyfts i samband med detta i några 

artiklar är medias egen roll och om media verkligen bör befinna sig på plats under dessa 

evenemang. Det tas upp att media själva kan bli en del av propagandamaskinen oavsett hur 

många reportage som har skrivits om hur många arbetare som dött eller hur mycket mutor 

som tagits emot. Var går helt enkelt gränsen för medias ansvar för vad som är moraliskt rätt. 

Frändén (c. 2019 s.10) tar upp att det finns en poäng med mediebevakning på grund av att den 

garanterar oberoende fakta.  

Frågan är om det är försvarbart att de internationella idrottsorganisationerna 

utnyttjas i det geopolitiska spel som ett VM och OS alltid innebär. Med fotbolls-

VM i Qatar 2022 närmar vi oss en sorts kritisk gräns för vad som, både som 

supporter, journalist och sändande bolag, är rimligt att relativisera i fotbollens 

namn. Att VM köptes med oljepengar är så självklart att ingen längre tycks bry sig.  

(Frändén c. 2019 s.10) 
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Att dessa sportevenemang fungerar som en form av propagandamaskiner genererar frågan om 

vem som bär ansvaret för åtgärder då människor far mycket illa och sätter livet till för 

mästerskapet. Att VM skulle fråntas Qatar är inte troligt och därför måste alla som har en 

delaktighet i detta ställa frågan var ens egen gräns går (Frändén c. 2019 s.10). Frändén tog 

upp Johan Croneman i sin artikel som är inne på samma spår gällande media och deras roll 

och skriver: ”Ibland blir medias fårskocksmentalitetet mer än stötande. ’Vi skall väl inte prata 

om det NU, inte prata om det HÄR, inte prata om det ALLS, helst inte, kanske bara lite – det 

är väl förresten ändå redan för sent’” (Croneman a. 2019 s.14). Utfrågningen för vem som har 

ansvar tar plats försent och vem ligger ansvaret på då? Ytterligare ett citat som belyser 

ansvarsfrågan är:  

Qatars organisationskommitté kommer ju givetvis öppna en flygsluss ner till Doha 

så småningom, i ett land där pressfriheten är katastrofalt usel, helt utan traditioner, 

nu skall man putsa upp både landet, ryktet och enväldet. VM i Qatar kommer kosta 

mer än något annat mästerskap någonsin gjort, och det bollas då och då med 

ofattbara summor, den senaste jag såg var ungefär 1800 miljarder kronor, men jag 

har sett beräkningar på 10 000 miljarder!! En sak vet jag: De har liksom råd med 

marknadsföring.  

(Croneman a. 2019 s.14) 

Ansvarsfördelningen som tydliggörs här är när det ska talas om vad arrangörskapet egentligen 

går ut på och att det måste ställas frågor om vilken ställning media tar, men också 

organisationer och länder (Croneman a. 2019 s.14). I samband med sportevenemang riskerar 

media att få en strategisk roll med att marknadsföra landet då sportinvesteringar kan bli ett 

sätt att rikta fokus från det negativa (Brannagan & Giulianotti 2018:1146,1147). Till exempel 

kan detta ses i hur Al Jazira riktar uppmärksamheten på sporten istället för kritiken. Liknande 

tendenser finns i svensk media då flertalet sportevenemang som de haft har det rapporterats 

ifrån med minimal kritik under själva evenemanget. Ansvar läggs även på förbund och 

klubbar med att veta var de spelar då 100-tals människor har mist livet på grund av osäkra 

arbetsförhållanden:  

Det följer ett ansvar med att VM spelas i Qatar: till exempel bör man lyfta 

människorättskränkningar vid möten och liknande. Och sedan bör man inte spela 

på arenor där man inte vet om lönerna betalas ut till arbetarna och inte bo på hotell 

där arbetarna inte kan byta arbetsgivare.  

(Larsson a. 2019 s.2) 
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Citatet uttrycker att fotbollsförbunden bör ta ansvar för var de spelar någonstans då även de 

står inför ett moraliskt dilemma och därför måste vara uppdaterade på om det till exempel 

sker kränkningar som de måste ta ställning till och eventuellt agera mot.  

 

Som gjorts tydligt förekommer olika narrativ i rapporteringen av mästerskapet. Narrativ är 

centralt för att kunna förstå medias roll i att skapa ett utrymme för diskussion och 

ställningstagande. Det är genom dessa narrativ som världen förstås igenom och ligger till 

grund för hur vi förstår varandra och vår samtid. Detta kan även leda till reflexivitet och 

förståelse och på så sätt leda till att man tar ansvar för sina handlingar (Silverstone 2007:52). 

Dessa narrativ kan se olika ut och ett exempel är den avhumanisering som förekommer i 

nyheterna om hur många arbetare som omkommer och att det endast blir till en siffra i 

statistiken. Det är denna typ av narrativ som dyker upp i Qatars avpolitisering med försök att 

sätta sporten i centrum istället för att diskutera missförhållandena. Samtidigt som synligheten 

bidrar till ett större fokus kring ett uppehållande av en image och nyheternas utformning 

skapas ett narrativ om att det som händer är oviktigt och skilt från fotbollen. Dock finns det 

även ett narrativ om ansvar i empirin och som visar på det motsatta. När nyheter som 

korruption och hur stort kapital som Qatar har till sitt förfogande och hur de i samband med 

detta försöker att måla upp en fasad och dölja missförhållanden visar media att det finns ett 

moraliskt perspektiv att belysa och kunna göra ett ställningstagande. Genom att ge utrymme 

för detta narrativ istället för narrativet som Qatar och Al Jazira belyser ges det således plats i 

att protestera som även Chouliaraki skriver om nödsituationsnyheter. ”Sluta åka på 

charterresa till dessa länder. Shoppa och sola inte hos regimer som gärna utnyttjar fattiga 

gästarbetare men överlåter krigets offer åt andra, iskalla inför både våra uppoffringar och 

flyktingarnas lidande.” (Wegerup a. 2016 s.48). Genom denna synlighet sätts 

missförhållanden i förgrunden och på så sätt kan media utgöra en plats för ställningstagande. 

Det blir en plattform som ger möjlighet att sätta sig in i den andres situation då det visar vad 

ens egna handlingar har för betydelse och vad det kan ha för påverkan på dem som lider.  

 

Genom att synliggöra det på detta sätt kan det utgöra en möjlighet för en global moral då vi 

sätts i relation till den andre. Dock trots att media kan vara en plats för förståelse och på så 

sätt ge utrymme till möjligt ansvarstagande är det som tidigare nämnts ett svårt steg att ta. 

Samtidigt som detta mediapolis låter oss se saker ur den andres perspektiv har mediebilden 

visat att det genom åren trots många liknande artiklar så har ytterst få lett till något stort 

ställningstagande. En finsk fotbollsspelare är den enda som öppet gått ut och sagt att han ska 
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bojkotta Qatar: ”Det har ropats på Fifa, fotbollsförbunden och klubbarna. Det har vädjats till 

världsstjärnorna. I stället blev en finsk forward först med att fatta det självklara och obekväma 

beslutet att bojkotta Qatar.” (Frändén b. 2019 s.8). Detta i sin tur ledde till att många andra 

finska landslagsspelare började ifrågasätta sitt beslut att åka även om det inte blev en 

fortsättning efter det (Frändén b. 2019 s.8). Globaliseringen i sig kan i detta fall innebära ett 

problem för att kunna skapa en global moral. I och med att informationstillgången som 

globaliseringen skapar och möjligheten att ta del av nyheter från många olika källor försvårar 

det politisk intervention och utrymme för handling. Då lättillgängligheten av information 

ökar, minskar det den politiska betydelsen i en handling då det alltid finns någon annan som 

kan ta över (Silverstone 2007:175,176). Detta är exakt det som skedde efter att Riku Riksu 

tackade nej:  

”Riku tackade nej till uttagningen […] Vi respekterar det. Men jag vill betona att 

det här lägret är väldigt viktigt, det är i de här matcherna som spelarna visar att de 

förtjänar en plats i EM-kvalet” 

(Frändén b. 2019 s. 8) 

Att Riksu valde att inte delta betyder att någon annan får hans plats. Även om Riksus val 

ledde till att andra finska spelare ifrågasatte sin medverkan valde de att inte göra samma val. 

Däremot betyder inte detta att man inte skulle kunna ta ansvar bara för att det finns någon 

annan redo att ta ens plats. Det behöver dock inte detta endast vara ett resultat av en ökad 

globalisering. Utan globaliseringen i detta fall hade troligtvis någon annan ändå tagit Riksus 

plats. Riksus avhopp kan istället leda till en större synlighet för hans handling. 

Informationstillgången kan som Thompson skriver, leda till att det är mycket svårare att styra 

vem som får se vad. Till exempel kan inte Qatar styra hur andra medier presenterar dem vilket 

ledde till en bojkott från en finländsk spelare på grund av att missförhållandena synliggjordes. 

Information kan således ge utrymme för en global granskning och behöver inte bara vara 

ansvarshämmande utan det bidrar även till en ökad synlighet (Thompson 2001:187). Detta 

kan således kunna ge utrymme för ställningstagande.  

 

Precis som Qatar argumenterar att de skulle få VM i fotboll 2022 med: “If not now, when?” 

(Al Jazira a. 2011) kan samma argument användas för ansvarskrävande, om man inte ingriper 

nu när ett land inte bryr sig nämnvärt om arbetsförhållanden, när ska man då bry sig? Som 

nämnts har skandaler varit ett genomgripande tema över fotbolls-VM 2022 och som inte 

resulterat mer än i att VM kanske kan bli en katalysator för bättre förhållanden och att 
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arbetstiden satts till 8 timmar om dagen, något som inte syns mer än på papper eller på 

utvalda arbetsplatser. Det är omänskligt för fotbollsspelare att spela i 50 graders värme så det 

flyttades från sommar till vinter medan medieutrymmet för gästarbetare sattes i bakgrunden. 

Samtidigt är detta något som nämnts frekvent i media och kan på så sätt visa att även om det 

inte utkrävs ansvar direkt är det trots allt en negativ bild som förmedlas som kan leda till 

handling. Således kan en global moral spridas med negativ publicitet då rapportering som 

denna sätter press på organisationer och företag som har verksamhet i Qatar att ta ansvar och 

inte utnyttjar lagstiftningen för ekonomisk vinning. I och med att dessa företag har en stor 

makt att påverka i ett globaliserat samhälle kan detta problematisera möjligheten till en global 

moral. Dock är det också något som även visar på att negativ publicitet kan leda till 

ansvarstagande (Silverstone 2007:163,164) även om det tar lång tid.     

 

Rörande den negativa rapporteringen pekar Silverstone just på ansvaret som media själv har 

och dess ansvar för hur de rapporterar. Det rapporteras om organisationers ansvar som till 

exempel fotbollsklubbarna: 

Är det verkligen rimligt att kräva att fotbollsspelare problematiserar situationen för 

gästarbetare i Förenade Arabemiraten på sina sociala medier, när klubbar och 

landslag uppenbarligen väljer destinationen med sådan omsorg? Ska Paul Pogba 

publicera dansmoves från Burj Khalifas 150:e våning och avsluta med att berätta 

om de oppositionella som hålls fängslade i landet? Är det möjligen så att 

Manchester United har ett litet ansvar här? Man kan tycka det.  

(Frändén b. 2019 s.8) 

Detta citat utrycker att fotbollsklubbar har ett ansvar för var de förlägger sina träningsläger, i 

detta fall förenade Arabemiraten som har liknande lagstiftningar som Qatar. Samtidigt 

kommer medias egna ansvar inte fram lika tydligt. Media tydliggör andras ansvar men sedan 

är de själv på plats och rapporterar om dessa mästerskap och träningsturneringar. Frändén 

skrev en artikel som togs upp tidigare att media har ett ansvar och bör ställa sig själva frågan 

om de verkligen ska bevaka mästerskapet och att det är en fråga som måste dominera 

sportjournalistiken de kommande åren. Citatet ger budskapet av att media ropar på 

ansvarstagande hos fotbollsklubbar, fotbollsspelare och publik men förbiser att media själv är 

en del av denna problematik. Detta återkommande ansvarssökande riskerar att inte ge resultat 

om denna paradox i hur media rapporterar fortsätter. Istället riskerar det att underminera 

medias trovärdighet och det de egentligen vill förstärka. Publiken är i liknande situation som 
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media och det råder en passivitet och att man inte ta ansvar för vad som händer då man har 

blivit för avtrubbad i hur media presenterar världen (Silverstone 2007:134,135). Det finns 

således ingen proper distance i denna rapportering då vi blivit för avtrubbade med nyheterna 

om lidande och att vi kommit för nära inpå varandra. Att återkommande höra om mänskligt 

lidande har gjort det till en del av vardagen och gjort en oförmögen till att agera (Silverstone 

2007:48). Det finns således en problematik då vi inte kan förstå varandras situation vilket 

därför hindrar möjligheterna till att ta ett ansvar för att förändra detta.    

 

Som nyhetsrapporteringen visar skildras fotbolls-VM ur ett övergripande negativt perspektiv 

och som tydliggjorts genom nyheter om korruption och hur det troligen bidragit till att Qatar 

fick mästerskapet. En ökad synlighet gällande lidande räcker inte (Silverstone 2007:26) vilket 

belyses genom att under åtta år är det samma nyheter som återkommer och ytterst få framsteg 

har skett gällande den största delen av rapporteringen som rör arbetsförhållanden. Dock är det 

svårt att utesluta att om inte denna synlighet som mästerskapet gett så hade förändringarna 

kanske heller inte skett. Synligheten som genereras skulle också kunna vara ett incitament för 

att en global moral faktiskt konstrueras och möjliggör ett ansvarstagande. Genom att media 

fungerar som en länk mellan hjälporganisationer och sprider den information som 

organisationerna har tillgång till kan detta påverka och åtgärda det lidande som sker (Thomas 

2011:296). Genom att vara hårt kritiserade har det trots allt skett en del försök från Qatar att 

åtgärda kritiken. Däremot kan det också vara ett sätt för Qatar att försöka undvika att förlora 

rättigheten att arrangera mästerskapet men också ett sätt att undvika bojkottning av 

mästerskapet. 

 

Liknande tendenser går att finna i upptakten till Brasiliens arrangerande av Fotbolls-VM 

2014. Det mästerskapet användes i politiskt syfte men i deras fall gjordes försök att skapa en 

nationell sammanhållning. Dock gjordes också försök att förstärka den internationella 

attraktiviteten och bli till ett nöje för de rika och turister (Penfold 2019:393,394). Samtidigt 

som dessa mästerskap kan bidra till att påverka en bild av landet bidrar kritiken som syns i 

media till att bilden inte bara är positiv (Penfold 2019:395). Detta kan tyda på att trots att 

handlingar som att till exempel bojkotta VM 2022 i Qatar inte är möjligt kan den mediala 

rapporteringen av mästerskapet ge motverkad effekt och ge negativa efterdyningar även om 

VM blir av i Qatar 2022. Den rapportering som förekommer i Silverstones mediapolis är att 

den som får mest utrymme i media dominerar hur objekt och subjekt konstrueras och 

presenteras. Denna presentation ligger till grund för om hur eventuellt fördömande kan ske 
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och om det sker (Silverstone 2007:30). Till exempel är det dominerande perspektivet i den 

svenska mediebilden av Qatar negativ och ytterst lite utrymme ges till Qatars försök att flytta 

fokus. Om utrymme skulle ges för att visa hur Qatar svarar på kritiken görs även detta utifrån 

en negativ synvinkel och antyder att det är politiskt grundat. Detta innebär att fördömande 

sker återkommande i rapporteringen men utrymmet för att ta detta vidare och verkligen agera 

är inte lika närvarande i rapporteringen.       

 

6. Slutdiskussion  
Citatet “If not now, when?” (Al Jazira a. 2011) ställer frågan om inte Qatar får VM nu när ska 

det då komma till mellanöstern? Samtidigt kan citatet vändas åt andra hållet. Om det inte tas 

ställning för mänskliga rättigheter nu när ska vi då göra det? Mediebilden av Qatars 

arrangörskap av världsmästerskapet i fotboll 2022 är som analysen visar väldigt negativt 

laddad och där kritik mot svåra arbetsförhållanden tar stor plats i rapporteringen. Även om 

korruption och mutanklagelser också kommer upp och om hur Qatar anklagas för att ha köpt 

mästerskapet är denna kritik lättare att frånsäga sig och hittills har det inte kunnat bevisas att 

Qatar verkligen har köpt mästerskapet. Trots detta har ett antal högt uppsatta personer avgått i 

samband med korruptionsanklagelser men detta har hittills inte påverkat Qatars arrangörskap. 

Istället har många nyheter koncentrerats på svåra arbetsförhållanden och hur det i många 

artiklar liknats vid slavarbete på grund av boendeförhållandena, löner men även att 

gästarbetarna också fråntas sina pass. Det är detta system som kallas kafala och är det som 

främst kritiserats i artiklarna. Även om detta tema främst rör hur den svenska mediebilden ser 

ut är det ett sätt att politisera fotbollen och sporten och att försöka lyfta frågan till makthavare 

och publiken för att agera mot Qatars behandling av gästarbetarna.  

 

Tidsperspektivet har visat att kritik pågått i över åtta år och att även om det har skett 

förändringar är det svårt att bekräfta om de verkligen är genomförda eller om det bara skett på 

papper. Att det sker positiva förändringar är ett frekvent tema i Al Jazira samtidigt som 

kritiken också tonas ner. Fotbollens status lyfts fram som en katalysator för förändring och 

istället fokuseras det på vad detta kan innebära i framtiden istället för att ta till sig kritiken 

som framförs nu. Viktigt att ha i åtanke är att Al Jazira sponsras av den qatariska staten och 

har sitt huvudkontor i Doha vilket kan medföra en viss vinklig i rapporteringen till Qatars 

fördel. Med detta sagt kan det också finnas en svårighet att förändra något på så kort tid som 

åtta år, speciellt när det handlar om ett till stor del västerländskt mästerskap och som innebär 

västerländska värderingar. Det kan tyckas att mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet 



33 

 

speciellt när Fifa förespråkar vikten av jämställdhet och deras fördömande av rasism. Detta 

skapar problem för både Qatar och Fifa när fotbollen marknadsför en nolltolerans mot rasism 

i västvärlden men undviker att tala om den när fotbollen försöker nå nya marknader i Asien 

som i detta fall Qatar i mellanöstern och deras behandling av utländska gästarbetare. Qatar har 

genom bilden som presenterats av Aftonbladet och Dagens Nyheter försökt att styra 

synligheten och som även Al Jazira berört till en viss del. Till exempel genom att visa på hur 

miljövänligt VM 2022 kommer att bli eller att de har genomfört många andra sportevenemang 

och på så sätt bevisa att de har en sportkultur och inte bara är ett land av naturresurser.  

 

Den negativa rapporteringen om mästerskapet har även belyst vilken roll media själv har och 

vilka möjligheter det ges till en global moral. Precis som Qatar återkommande försökt tona 

ner kritiken och trots nyheter om ständigt ökande dödssiffror som rapporterats i media har 

liknande mästerskap ändå genomförts med relativt få problem. Ytterst liten kritik kom fram 

under arrangemanget av VM 2014 i Brasilien och under VM 2018 i Ryssland. Detta synliggör 

paradoxen som media befinner sig i och hur svårt det är att agera då fotbollen är en väldigt 

global företeelse idag. Det har pekats på vilket ansvar vi har själva för att detta får fortgå. Vi 

ser på lag som ägs av eller som planerar sina turnéer i länder som bryter mot mänskliga 

rättigheter. Samtidigt har många av dessa lag fått kritik av Amnesty som arbetar för en global 

moral och reflexivitet. Att iaktta sig själv vad ens personliga handlingar bidrar till för värld 

kan skapa förståelse över att något måste göras. I rapporteringen betonas det att det är 

fruktansvärt när dessa nyheter kommer fram och att någon måste agera något men vem är det 

som måste agera? Alla har ett ansvar samtidigt som det är svårt att ta första steget. 

Möjligheterna för en global moral är begränsad men det är heller inget som är unikt för 

fotbollen. Liknande problem finns inom klädindustrin och länder som utnyttjas för utvinning 

av metaller. Det pågår ett hyckleri och ett stort problem är var ska man börja att agera. Detta 

faktum ställer många frågor kring möjligheten för en global moral och som är svåra att 

besvara.  

 

I frågeställningen om hur ansvarsutkrävande konstrueras i rapporteringen om 

världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar så görs detta genom att i artiklar uppmana till 

bojkottning av Qatar och fotbolls-VM. Här går det att se att det finns en del utrymme till 

ställningstagande och att nyheterna som ofta uppmanar till bojkottning inte avhumaniserar 

lidandet och distanserar det från oss som Chouliaraki menar med att äventyrsnyhetsgenren 

gjorde. Istället klassas detta som nödsituationsnyheter där möjligheter till olika lösningar på 



34 

 

problemet ges och att det faktiskt finns en möjlighet till en global moral. Men även om 

bojkottning av mästerskapet är en möjlighet är den svårt att realisera och inget som går att 

åstadkomma enskilt. Det är ett globalt problem och troligtvis skulle det spela en mycket liten 

roll om någon skulle bojkotta mästerskapet även om det skulle skapa ett stort utrymme i 

media. Dock är det lätt att hamna i en uppgivenhet som Chouliaraki beskriver. Det är väldigt 

mycket som krävs för att det skulle ske någon förändring och att Qatar skulle bli fråntaget 

mästerskapet. Det är sponsorer som har stor makt kring en eventuell förflyttning av 

mästerskapet och som skulle förlora ekonomiskt om det skulle omplaceras. Fotbolls-VM är 

också ett mästerskap som varenda fotbollsspelare drömmer om att få delta i och om man 

skulle få chansen är den stor att man skulle delta trots allt. Detta innebär att även om 

mästerskapet skulle gå att bojkotta och att en global moral är teoretiskt möjlig är det mycket 

svårt att genomföra i praktiken.    

 

Det som pågår i Qatar är avskilt för oss och när många nyheter endast beskriver vad som 

händer inte och ger utrymme för lösningar kan det leda till att det endast blir till ett 

konstaterande om att det inte går att göra något. När vidare korruptionsanklagelser haglar över 

Fifa, en organisation med mycket makt är tyst ökar denna pessimism. Silverstone pekar på 

liknande problem med att vi antingen blivit för distanserade till problemen eller så kommer vi 

helt enkelt för nära inpå och att det blir för grovt att det på grund det blir svårt att agera. I och 

med att det är ett globalt problem där inte en aktör kan göra skillnad blir det också svårare att 

förstå vad det har för betydelse om något ageras på nationell nivå. Det spelar således ingen 

större roll hur mycket svensk media rapporterar om slavliknande förhållanden och dödsantal 

och påpekar att det svenska fotbollsförbundet borde bojkotta mästerskapet. Då det nästan 

garanterat kommer att finnas ett annat land som kommer att ta platsen som Sverige lämnade 

ifrån sig. Eller som Simon Bank nämner, att vi inte agerar i andra liknande sammanhang när 

de fotbollsklubbar som vi håller på åker till kritiserade länder för sin försäsong.  

 

Ansvarsutkrävandet i media konstrueras ospecificerat och inte alltid med en tydlig mottagare 

utan snarare med att frågan lyfts och tas upp frekvent. Detta kan kopplas samman med 

möjligheterna till en global moral. Det framgår i mediebilden att finns möjligheter till att 

agera då rapporteringen faktiskt upprör människor och således skulle kunna leda till protest 

och bojkottning. Samtidigt utgör globaliseringen ett problem för ansvar och syns i svensk 

media när de å ena sidan rapporterar om dessa problem och uppmanar till bojkott men å andra 

sidan samtidigt följer själva sporten och kommer troligtvis vara på plats i Qatar 2022. I ett 



35 

 

globalt samhälle kommer det alltid finnas någon annan som rapporterar om mästerskapet 

vilket betyder att medier som väljer att bojkotta VM endast kommer att förlora ekonomiskt på 

det. Croneman nämner i sin artikel att vi inte ska prata om det negativa nu, man ska helst inte 

prata om det alls och att det ändå redan är försent att göra något åt det. Detta är ett väldigt 

talande exempel på hur svårt det är att ta ansvar, oavsett hur mycket utrymme som ges i 

media. VM kommer med stor säkerhet att äga rum i Qatar. Det är mer en fråga om hur 

samtalet kring det kommer att se ut, om det likt förgående evenemang fokuseras på de 

sportsliga resultaten eller om det kommer att föras en kritisk dialog om global moral och ens 

personliga medverkan i mästerskapet. Mediebilden ger budskapet att det är svårt att ta det 

första steget till att bojkotta och undvika att delta. Även om media reflekterar över sin egen 

roll och även försöker att belysa publikens ansvar så är det problematiskt att endast kunna 

vidta nationella åtgärder när problemet är globalt och behöver globala åtgärder. Som 

Silverstone nämner för globalisering oss närmare varandra men den distanserar oss också från 

varandra. Sporten är som ett spindelnät som är spunnet med många olika trådar som påverkar 

varandra och är på många sätt motsägelsefullt. Fotbollen ska föra oss samman och vara en 

sport för alla samtidigt är det bara en lek för de rika. Det sägs: ”Nej till rasism” samtidigt som 

gästarbetare dör i den värme som det anses oetiskt för fotbollsspelare att arbeta i.  

 

Idealet om att sport inte ska blandas ihop med politik är i sig själv något att sträva efter men i 

och med att sport idag är en global företeelse kommer det att finnas sätt att utnyttja detta på 

flera sätt och sporten fungerar även som ett sätt att styra synligheten och blir ett viktigt 

marknadsföringsmedel. Sport är politik och mediebilden över världsmästerskapet i fotboll 

2022 visar att även om förändringar gjorts och rapporteringen om det negativa bidragit till det 

är utrymmet för global moral begränsat. Detta beror delvis på hur nyheterna konstruerats och 

på den motsägelsefullhet som förekommer i media men det beror också på hur inkorporerad 

globaliseringen är i fotboll och sport idag. Fotbollen är så global att det svårt att agera då det 

är väldigt många aspekter som måste tas i beaktning som till exempel sponsorer och företag 

och även stater och som mycket väl kan innebära fler problem med den extrema bevakning 

den har.          
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